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1. Inleiding 

Het ontwerp-projectplan ‘extra wateraanvoer Gerverscop en Teckop-Zuid’ heeft van 26 juli 2018 
tot en met 5 september 2018 ter inzage gelegen. 

In deze periode zijn er twee zienswijze(n) ingediend. In dit inspraakrapport is beschreven hoe 

de zienswijzen zijn verwerkt in het projectplan ‘extra wateraanvoer Gerverscop en Teckop-Zuid’ 

Om privacy redenen zijn de namen van de insprekers niet in dit inspraakrapport genoemd. 
 

1.1 Toelichting procedure 

Dit inspraakrapport en het definitieve projectplan zijn voorgelegd aan het college van dijkgraaf 
en hoogheemraden van het waterschap en vastgesteld op 23 oktober 2018. De insprekers 
worden hierover per brief geïnformeerd, waarbij ook het inspraakrapport is bijgevoegd en is 
aangegeven waar aanvullende informatie - inclusief het projectplan - kan worden bekeken. 
 
Na publicatie van het besluit bestaat voor belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben 
ingediend, of voor belanghebbenden die kunnen aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te 
zijn geweest, de mogelijkheid om binnen 6 weken beroep aan te tekenen bij de rechtbank te 
Utrecht. Hierop is de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
 

1.2 Toelichting inspraakrapport 

In dit inspraakrapport zijn in hoofdstuk 2 de zienswijzen en de reactie van het waterschap 
opgenomen. Ook is aangegeven of een zienswijze tot een wijziging van het projectplan heeft 
geleid.  
Het inspraakrapport in hoofdstuk 2 bestaat uit drie kolommen: 
1. Reactie inspreker: 

In deze kolom zijn de binnengekomen zienswijzen opgenomen. De reacties zijn kort 
samengevat.  

2. Reactie waterschap: 
In deze kolom is de reactie van het waterschap weergegeven. 

3. Aanpassing: 
In deze kolom is aangegeven of de zienswijze tot een aanpassing van het projectplan leidt. 

 
 
 
 



 

 
Inspraakrapport 

Projectplan Extra wateraanvoer Gerverscop en Teckop-Zuid 

 

4

2. Zienswijzen 

In onderstaand overzicht treft u de binnengekomen zienswijzen, de reactie van het waterschap daarop en of de zienswijze voor het waterschap heeft geleid 
tot een aanpassing van het projectplan. 
Het overzicht met de persoonlijke gegevens van de zienswijze is opgenomen in een vertrouwelijke bijlage DM 1435748.

 

Nr. Zienswijze Reactie waterschap op zienswijze Gevolg zienswijze op 
ontwerp-projectplan 

1.1 � Indiener geeft aan dat hij met HDSR heeft 
afgesproken dat voor de doorsteek van de 
Hollandse Kade een (niet-doorvaarbare) duiker 
mogelijk is in plaats van een brug. Indiener 
geeft aan dat met deze oplossing geen, of heel 
weinig, van zijn gronden nodig zijn voor de 
realisatie van de maatregelen. 

� Vanwege de uitvoering van haar taken tegen maatschappelijk 
aanvaardbare kosten tracht HDSR haar watersysteem zo in te 
richten dat onderhoud aan het hoofdwatersysteem zo veel 
mogelijk varend uitgevoerd kan worden. Door een brug te 
plaatsen in de Hollandse Kade is het de komende decennia 
mogelijk het onderhoud varend uit te voeren langs een groot 
deel van de Teckopse Molenvliet en de nieuw te realiseren 
hoofdwatergang ten zuiden van de Hollandse Kade. Na het 
indienen van de zienswijze hebben meerdere gesprekken plaats 
gevonden en is overeenstemming bereikt tussen indiener en 
HDSR over het gebruik van de grond ten behoeve van de aanleg 
van de brug.  

Projectplan niet 
aangepast 

1.2 � Indiener geeft aan dat hij langs zijn perceel, in 
plaats van de voorgenomen gronddammen, 
graag peilscheidingen in de vorm van een 
damwanden ziet (betreft de 2 meest oostelijke 
dammen in figuur 3B-NA). Dit om een robuuste 
afscheiding van het perceel te hebben. 

� Het waterschap begrijpt de wens en heeft het projectplan hierop 
aangepast. 

 

Projectplan wel 
aangepast 

2.1 � BIz. 9, hoofdstuk 1.5, in derde alinea; Naam 
van het recreatieschap is onjuist. Juiste naam is 
‘Recreatieschap Stichtse Groenlanden’.  

� Tekstuele wijziging wordt overgenomen Projectplan wel 

aangepast 

2.2 � BIz. 9, hoofdstuk 1.5, in vierde alinea, eerste 
zin: Hier staat: Het waterschap wil de grond 
voor de realisatie van de te verleggen en 
verbreden hoofdwatergang in eigendom 

� Het waterschap zal, zoals mondeling besproken met inspreker, 
na vaststelling van het projectplan nadere afspraken maken met 
indiener over het eigendom van de (grond ter plaatse van de te 
realiseren) brug. Hierbij streeft het waterschap ernaar de grond 

Projectplan niet 
aangepast 



Nr. Zienswijze Reactie waterschap op zienswijze Gevolg zienswijze op 
ontwerp-projectplan 
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hebben. In het overleg van 31 augustus 2018 is 
aangegeven dat HDSR het benodigde stuk 
grond in de Hollandse kade niet in eigendom 
wil, maar de voorkeur heeft voor een recht van 
opstal. Zie verder bij de reactie BIz. 11., 
hoofdstuk 1.8.2 Beheer en onderhoud. 

van alle hoofdwatergangen in eigendom te hebben omdat deze 
watergangen randvoorwaardelijk zijn voor het uitvoeren van het 
waterbeheer. De te realiseren brug zal hoofdzakelijk ten 
behoeve van recreatie gebruikt worden. Aangezien de brug geen 
directe functie heeft voor het uitvoeren van het waterbeheer, 
streeft het waterschap er naar dat het recreatieschap de brug en 
bijbehorende brughoofden in eigendom houdt/krijgt.  

2.3 � BIz. 9, hoofdstuk 1.5, in vierde alinea, derde 
zin: Hier staat “ ... perceel voor de brug......", dit 
kan verwarring geven, hier wordt ‘voor’ 
ruimtelijk bedoeld, dan is ‘direct ten zuiden van’ 
duidelijker. 

� Tekstuele wijziging wordt overgenomen Projectplan wel 
aangepast 

2.4 � BIz. 10, hoofdstuk Effecten tijdens uitvoering. 
Inspreker wil graag dat hier het onderdeel 
Recreatie aan wordt toegevoegd. De Hollandse 
Kade wordt intensief gebruikt door grote 
groepen recreanten, fietsers en wandelaars. 
Mede door het wandel- en 
fietsknooppuntennetwerk is de Hollandse Kade 
in veel routes opgenomen. Tijdens de 
uitvoering van het project zal er een tijdelijke 
afsluiting van dit deel van de Hollandse Kade 
noodzakelijk zijn. Een goede afstemming met 
inspreker, tijdige aankondiging van de afsluiting 
en duidelijk omleidingsbebordingen zijn dan ook 
gewenst. 

� Het is inderdaad nodig dat de weg over de Hollandse Kade ten 
tijde van het graven van de primaire watergang door de 
Hollandse Kade en het plaatsen van de brug in de Hollandse 
Kade, af te sluiten. Het waterschap streeft naar een zo kort 
mogelijke periode van wegafsluiting. Een goede afstemming met 
het recreatieschap en een duidelijke en tijdige aankondiging en 
omleidingsbebording wordt als een belangrijk onderdeel van het 
project gezien.  

� Een kopje recreatie is toegevoegd aan paragraaf 1.6.2 “Effecten 
tijdens uitvoering”.  

Projectplan wel 
aangepast 

2.5 � BIz. 11, hoofdstuk 1.7.3 Planning. In het 
Ontwerp Projectplan staat; De uitvoering zal 
naar verwachting begin 2019 starten. In het 
overleg van 31 augustus 2018 is aangegeven 
dat het nog onduidelijk is of dit haalbaar is 
i.v.m. grond aankopen door HDSR. Inspreker 
wenst graag dat de werkzaamheden zoveel 
buiten het recreatieseizoen (april t/m 
september) worden uitgevoerd. Tevens wil 
inspreker tijdig geïnformeerd worden i.v.m. de 
uitvoering van onderhoudswerkzaamheden op 

� Inspreker wordt tijdig geïnformeerd over de planning van het 
project. Vanwege de slechte berijdbaarheid van de gronden in 
het veenweidegebied in de natte periode is het vaak niet 
mogelijk om projecten uit te voeren (volledig) buiten het 
recreatieseizoen. Voor wat betreft de noodzakelijke wegafsluiting 
van de Hollandse Kade zal het waterschap zoveel mogelijk 
rekening houden met de planning van het recreatieseizoen.   

Projectplan niet 
aangepast 



Nr. Zienswijze Reactie waterschap op zienswijze Gevolg zienswijze op 
ontwerp-projectplan 
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de Hollandse Kade (maaien, snoeien, 
baggeren).  

2.6 � BIz. 11., hoofdstuk 1.8.2 Beheer en onderhoud. 
In het Ontwerp Projectplan staat; Het beheer en 
onderhoud van de nieuw te bouwen inlaten, 
vispassages, brug en de vergraven 
watergangen ligt bij HDSR. In het overleg van 
31 augustus 2018 is aangegeven dat HDSR na 
oplevering de brug en het beheer en onderhoud 
van de brug wil overdragen aan het inspreker. 
Afgesproken is dat er een tweede overleg komt 
tussen inspreker en HDSR over deze nieuwe 
vraagstelling van HDSR ten aanzien van het 
eigendom, beheer en onderhoud nemen van de 
brug. En ook het gebruik van het benodigde 
stuk grond. Tijdens dit tweede overleg zal over 
de uitvoeringseisen van de brug gesproken 
worden en de voorwaarden en de vorm waarin 
het in gebruik nemen van de grond wordt 
geregeld en eventuele beheerkosten. 

� Het waterschap herkent zich in de inspraakreactie en de 
voornemens voor nadere afspraken over de genoemde 
onderwerpen. De tekst over het beoogde beheer en onderhoud 
van de brug is gewijzigd. 

Projectplan wel 
aangepast 

2.7 � In het Ontwerp Projectplan wordt niet de eerder 
besproken beschoeiing langs de nieuw te 
graven hoofdwatergang aan de zuidzijde van 
de Hollandse Kade genoemd. Het 
recreatieschap wil graag dat dit een onderdeel 
wordt van het plan. Het beschoeien van de 
oevers, waar geen houthak aanwezig is, langs 
de nieuw te graven hoofdwatergang aan de 
zuidzijde van de Hollandse Kade, vanaf 
Houtdijkerpad tot de geplande brug. De 
technische uitvoering van deze beschoeiing wil 
het schap ook graag bespreken in het tweede 
overleg. 

� Daar waar afkalving een reëel risico vormt zal adequate 
oeverbescherming geplaatst worden. De nadere uitwerking van 
de oeverinrichting (en het beheer en onderhoud hiervan) langs 
en door de Hollandse Kade wordt tijdens de projectvoorbereiding 
nader met inspreker afgestemd.  

Projectplan niet 
aangepast 

2.8 � Het recreatieschap wil graag op een 
constructieve wijze meewerken aan dit project, 
maar wil haar belangen en die voor de 
recreanten graag borgen. We willen dan ook 

� Wij gaan hier graag verder over in gesprek Projectplan niet 
aangepast 
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graag een tweede overleg over de genoemde 
zaken omtrent de brug en het benodigde stuk 
grond. 


